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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 7. ročník  

TÝDEN 19.04.-23.04.2021 

 

 

MATEMATIKA 
 

Ahoj děti!!! 

Z učebnice č.1 strana 88/6.5 jenom A příklady 6,7,8,9,10 

Učebnice č.2 tři slovní příklady,  strana  7/5,   8/7,   9/9 

 

ZEMĚPIS 
 

Zůstává úkol z minulého týdne – Andské státy, společně odpovíme na otázky. 

 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

V učebnici téma: Skládání slov – str. 79, Zkracování slov – str. 82 

 

Projděte si žluté odstavce str. 79 – 83, cvičení budeme dělat on-line. Naučte se výklad: 

obohacování slovní zásoby! 

 

LITERATURA 

Až do konce školního roku budeme pracovat s novou učebnicí: Literární výchova – Úvod 

do světa literatury I. 

 

Ze sešitu 7. třídy (nebo z internetu) si zopakujte – eposy, legendy a bibli. V literární výchově 

(nová učebnice) si přečtěte: Středověká literatura – str. 38   

Život sv. Václava – str. 38 – ukázka ze staroslověnské legendy 

 

SLOH 

Téma: Životopis 

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 169 nahoře a úvodní článek ze str. 168 – Souvislý životopis 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vypracujte v pracovním sešitě na straně 48 cvičení 1 – ve cvičení 1a si přečtěte informace a 

napište podle nich věty ve cvičení 1b. Vypracujte i cvičení 2. Nezapomeňte všude používat 

superlativ. Zašlete vypracovaný úkol na můj e-mail.  

 



NĚMECKÝ JAZYK 

-školní potřeby 

- učebnice strana 43 

- PS strana 35,36 

 

PŘÍRODOPIS 

PTÁCI – měkkozobí (učebnice strana 27) 

Holub domácí 

Holub hřivnáč 

Hrdlička zahradní 

- Jak se starají holubi o svá mláďata? 
- Čím jsou holubi užiteční a čím škodí? 
- Proč říkáme holubům měkkozobí? 
Otázky vypracuj a na hodině PŘ si se zkontrolujeme. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Lidská práva 

Která práva jsou porušována v těchto případech? (Na straně 69 máte 8 otázek – zodpovězte 

je) 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Náměty na dobrovolné tělovýchovné činnosti. 

https://youtu.be/VZn91eCgLEQ 

Intenzivní cvičení pro celé tělo: Vytvaruj si všechny partie! 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

– Pěstování rajčat ze semínek - Pěstování pro začátečníky  
https://youtu.be/8oI03NNhFfM 

 

INFORMATIKA 

- formát buněk 

- formátování řádků a sloupců 

 

https://youtu.be/VZn91eCgLEQ
https://youtu.be/8oI03NNhFfM


https://youtu.be/xXTkMuijjWo 

https://youtu.be/SHA8LYKGbQU?list=TLPQMTQwNDIwMjEiuBRpyFlpuw 

 

FYZIKA  

 

Odpovězte na níže uvedené otázky: 

1 

Jakou barvu dostaneme, 

když smícháme červenou a 

zelenou? 

 

2 

Jaké barvy musíme smíchat, 

abychom dostali bílou 

barvu? 

 

3 

Jaké barvy musíme smíchat, 

abychom dostali černou 

barvu? 

 

4 
Kdy má těleso černou 

barvu? 
 

5 Kdy má těleso bílou barvu?  

6 
Kdy má těleso červenou 

barvu? 
 

7 Co to je barvocit?  

8 Co to je Išiharova tabulka?  

 

Odpovědi pošlete na můj školní email. 

Zpracoval: Valchář P., 14.4.2021 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xXTkMuijjWo
https://youtu.be/SHA8LYKGbQU?list=TLPQMTQwNDIwMjEiuBRpyFlpuw

